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A szabadságharc leverését közvetlenül követő esztendők az ország kulturális 
életében is súlyosak voltak. Bár sokszor a levert hangulatban és reménytelenségben 
túlozzák a helyzetet az e korból származott források, és olyan kijelentéseket is tesznek, 
mintha azokban az években senki sem törődött volna kultúrával. 1854-ben egyik leg
jelentősebb lapunk így nyilatkozik egy helyen : „Nálunk talán egész országban sem 
olvasnak el 10 000 könyvet egy év folytán"15 — és ezt mondja abban az évben, amikor 
Pestnek 20 000 kötetes kölcsönkönyvtára van, amelyet ő maga is hirdet.16 Egy másik 
pesti lap még 1860-ban is ezt írja : ,,. . .egész Pesten egyetlenegy kölcsönkönyvtár 
van csak, vidéken még ennyire sem mentek, mert ott a könyveket nem is veszik, kölcsön 
sem kérik, hanem úgy lopják el."17 Ez utóbbi kijelentéssel ellentétben csak néhány 
vidéki kölcsönkönyvtár létezésére kívánunk rámutatni, így : Eperjesen a VETTER -
féle 1853-ban,18 — Pancsován a WiTTiGSCHLAGEB-féle 1854-ben,19 — Szatmár-Németiben 
a LEHOTZKY-féle szintén már 1854-ben működik.20 Tehát az 50-es évek második felére 
már több kölcsönkönyvtár létesült, még vidéken is. 

NAGYDIÓSI GÉZÁNÉ 

Könyvtár Tiszaújlakon (1858—1869) . A vallás- és közoktatásügyi minisz
térium valószínűleg 1877 januárjában kelt felhívására különböző intézmények és 
egyesületek könyvtárai küldték be tevékenységük ismertetését. A beérkezett jelentések 
felsorolását megtaláljuk a Magyar Könyvszemle az évi kötetében.1 E 35, igen különböző 
jellegű könyvtár ismertetése közt negyedik helyen említik az Ugöcsa megyei népkönyv
tárét DOBY Antaltól. A szokványos, egységes, központilag összeállított állománnyal 
és nyomtatott katalógussal rendelkező népkönyvtárra gondolnánk, — azonban 
SZINNYEI adatai is arra figyelmeztetnek : i t t egészen másféle könyvtári kezdeményezés
ről van szó. SZINNYEI ugyanis azt mondja : DOBY Antal „Tiszaújlakon (Ugocsa m..} 
saját költségén könyvtárat állított fel, melyet Ugocsa, Szatmár és Bereg megyék néptanítói 
14 [helyesen : 10] évig díjtalanul használtak".2 Ha DOBY — feltehetően pedagógiai 
művekben gazdag — magánkönyvtárát bocsátotta a környék tanítóinak rendelkezésére, 
az is figyelemre méltó volna, különösen minthogy e könyvtár 1858-től 1869 decemberéig 
állt fenn. Behatóbb vizsgálódás után azonban nyomban kitűnik, hogy a — felületesen 
tekintve — népkönyvtári vagy szakkönyvtári kérdés mögött több rétegeződés is fel
lelhető. 

Ezt a beható vizsgálódást egyrészt egy alkalmi kiadvány,3 másrészt egy, a könyv
tár alapítójától származó kézirat4 teszi lehetővé. E kézirat keltezése : Homonna, 

15 Vasárnapi Ujs. 1854. 6. sz. 45. 1. 
16 Az abszolutizmus korának kulturális életére, a könyvtárak működésére, 

olvasóforgalmára 1. BERZEVICZY Albert : Az absolutismus kora Magyarországon, Bp, 
II . k. 482. és köv. lapok, TÓTH András : Haladás és reakció küzdelme a bp-i Egyetemi 
Könyvtár új épülete körül. Magy. Könyvszle, 1955. 54. 1. 

17 Képes Ujs. 1860. máj. 6. sz. 70. 1. 
18 Leihbibliothek der Vetter'schen Buchhandlung in Eperjes. Pest. 1853. 23, [1] 1., 

8°. Lukács L. és társa ny. 
is WITTIGSCHLAGER Kari : Verzeichniss der Leih-Lese-Bibliothek des... in 

Pancsova. Pesth. 1854. 18 1. A jegyzékben 729 tételszám alatt a művek címszerinti 
betűrendben felsorolva. 

20 Megnyitását jelenti a Vasárnapi Ujs. 1854. jun. 18. sz. 140. 1. 
1 Magy. Könyvszemle 1877. 259 — 260. Ï. 
2 SZINNYEI : Magyar írók. II . k. 950. 1. 
3 HORVÁTH Károly: Feöldy Doby Antal emlékezete. Rózsahegy, 1909. 31. i. 
4 DOBY Antal : Az első népkönyvtár felállítása Ugocsa megyében. OSZK Kézirattár, 

Analekta. 
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1877. jan. 10., tehát a könyvtár létesítése után majdnem 20, elpusztulása után 8 esztendő
vel íródott, s kétségtelenül azonos a Könyvszemle szerkesztőségéhez beküldött ismertetés 
kéziratával, amint a kézirat bizonyítja : „Nem lesz érdektelen e becses könyvészeti 
folyóirat olvasói előtt köztudomásra hozni . . . " Nyilván a Könyvszemle szerkesztősé
géből került a kézirattár állományába, azonban az időpont nem állapítható meg. 

DOBY Antal Szatmár megyében, Vitkán született, 1826-ban, apja DOBY József 
r. k. kántortanító, anyja PÁLFFY Júlia Tusnádról. Gyermekkoráról tudjuk, hogy apja 
két könyvét, PETHŐ Gergely Krónikáját és DUGONICS Etelkáját könyv nélkül végesvégig 
megtanulta. DOBY József értelmes kisfia kedvéért messze-vidékről hordja haza az olvasni
valót. Egy elcsapott vitkai ref. pap, BÁTORKESZI K I S S József egyideig házuknál talál 
menedéket, — tudása és könyvszeretete igen nagy hatással volt a gyermekre. Apja — 
maga és társai nyomorúságát látva — semmiképpen sem akarja fiát tanítónak adni, 
inkább iparost nevel belőle. DOBY Antal szabómesterséget tanul, 1844-ben szabadul 
fel Szatmárt szokatlanul rövid idő, két esztendő után. Vándorútján 1845—48-ban 
megfordul Debrecenben, Kassán, Pesten, — Szatmárt áll céhbe. 1848-ban VASVÁRI 
Pál Rákóczi-csapatában toborzó őrmester, majd Lehel-huszár. (Pallas, Révai lexikon-
ban tévesen : őrnagy volt a szabadságharcban.) Világos után szülőföldjén rejtegetik, 
munkával is bőven ellátják. Majd Tiszaújlakon telepedik meg, s életének bennünket 
érdeklő szakaszában itt működik mint megbecsült szabómester. 1854 — 59-ig céhjegyző, 
akkor egyhangúan céhmesterré választják. 1856-ban nősül, felesége a helybeli orvos 
leánya. Népes családjának gondjai miatt s felesége rokonságának hatására 1866-ban 
szeretne elnyerni egy kisebb megyei állást, — már-már sikerül is, mikor egy megyei úr 
közbeszólása megfordítja a hangulatot : „Ez az egy művelt iparosunk van, ne fosszuk 
meg tőle a megyét!" Marad szabómester s kölcsönkönyvtáros; nehéz helyzetében is 
komoly anyagi áldozatokkal tartván fenn alább ismertetendő könyvtárát. 1867-ben 
szeretne a segélyt kapó iparosok sorába bejutni, hogy így a párizsi világkiállításra ki
mehessen, — ezt sem sikerül elérnie. Könyvtáralapításának 10 éves fordulóján, 1868 
januárjában Ugocsa vármegye bizottmányi gyűlésén 12. sz. határozatával jegyzőkönyvi 
elismerést szavaz meg DoBYnak, aki a „közművelődés terjesztésével, nagyhorderejű 
megyei kölcsönkönyvtár felállításával s annak a néptanítók részére ingyen nyújtott 
élvezetével a megye osztatlan szeretetét rég kiérdemelte".5 1869 decemberében a Tisza 
árja könyvtárát, házát, mindenét elviszi, — belefáradva a sok küzködésbe felcsap só-
szállító biztosnak. Állomáshelyei Tiszaújlak, Homonna, Bártfa s újból Homonna. Ez 
az eleven szellemű autodidakta azonban most sem elégszik meg kenyérkereső mester
ségével, hanem felhasználva azt a viszonylagos nyugalmat, amit fizetéses állása biztosít, 
ipartörténeti, művelődéstörténeti és genealógiai kutatásokkal foglalkozik. Füzetekben 
látott napvilágot PERÉNYI Zsigmond életrajza, a LÓNYAY, PODMANICZKY és SZIRMAY 
családok története; hatalmas adatgyűjtése, 1013 család története, 35 kötetre tervezett, 
évtizedek alatt összehordott munkája az érdekelt családok részvétlensége miatt kiadót 
nem kapván kéziratban maradt. Cikkeket írt a Századok 1874—78. évfolyamaiba, 
a Történeti Tár, Turul, Történelmi Lapok, Máramaros, Bereg, Bártfa és Vidéke, Magyar 
Iparosok Lapja stb. folyóiratokba, ill. lapokba. 1903-tól nyugdíjasként él ugyancsak 
Homonnán, nehéz sorában is egyre küldözve a jutalomkönyveket, iskolai jutalom
díjakat szerte az országba. Kedves olvasmányára, a Századokra, jegyzi fel 1903-ban, 
hogy többé olvasni nem tud, — szeme világát elvesztette. 1908-ban halt meg, — genea
lógiai adatgyűjtése és kéziratos naplója egyik fiára, időnkénti munkatársára a heraldiká
ban, DOBY István rózsahegyi sóhivatali ellenőrre maradt, aki valószínűleg átadta a 
vándorgyűlését 1909-ben Rózsahegyen tartó Magyar Történelmi Társulatnak. 

5 DOBY id. kézirata, f. 7. 
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A tanító apa emléke s az olvasás olthatatlan szeretete indította e tudásra szom
júhozó autodidakta polgárt, hogy áldozatok árán is könyvekkel foglalkozzék mások s 
maga ismereteinek gyarapítására. Kéziratos naplójában írja : ,,Bár sokan azt mondják 
hogy a népnevelés ügyét csak a bolondok s poéták teszik hazánk legelső teendői közé 
. . . nagy csak akkor lehet hazánk, ha nagy emberei egy nagy népre támaszkodhatnak."6 

Az Ugocsa megyei Tiszaújlakon, ebben aháiommegye találkozásánál fekvő, meg
lehetősen élénk forgalmú községben az 1850-es évek végén olvasóköri csoportosulás volt 
keletkezőben.7 Pontosan nem tudjuk, kik alapították e kört. GONDA LÁSZLÓ szerint — aki 
1859 — 61 közt járt a könyvtárban, az olvasók névsorában is szerepel — „összebeszélt 
a művelt osztályból néhány lelkes hazafi otthelyben és a vidékről".8 DOB Y sem mond 
mást, — többet sem : „ így érlelődött meg azon eszme, hogy Tiszaújlak városában 
egy községi könyvtár létesíttessen, tapasztalván e tárgyban úgy a vidék értelmisége, 
mint a városi polgárok érdekeltségét, többek által felszólíttatván annak keresztülvitelére".9 

A tervezett „olvasókört és ezzel összekötött népkönyvtár alakítását"10 azonban a fel
sőbbség nem engedélyezte. Csupán arra adott lehetőséget, hogy egy magánszemély neve 
alat t és felelősségére könyvtárat alapíthassanak és tarthassanak. Szigorú feltétele volt 
ennek is, hogy „minden megrendelt csomag könyv megérkezése után a nagyszöllősi 
szolgabírói hivatalhoz vitessen felbontás végett . . . A nehéz feltételt elfogadva így 
jött létre saját nevem alatt a könyvtár", — írja DOBY. 1X 1858. dec. 12-én DOBY fel
hívást tett közzé, ennek eredményeképpen száznál több tag jelentkezett, belépéskor 
és félévenként 1 — 1 frt fizetésére kötelezvén magukat. 1859 telén már várják a meg
rendelt könyveket, főképpen BOROSS Mihály és VAS GEREBEN műveit. BOROSS Mihály, a 
josephstadti várfogságot kiállott 48-as kapitány, aki 1855 — 60 között Pesten élt, s 
népies kiadványok seregével látta el a könyvpiacot, észrevehetően nagy hatással volt 
ez években DOBY gondolkozására és terveire. Kapcsolatukról így ír : „Ezelőtt pár 
évvel [B. M.] egy rakás könyvet küldött hozzám, hogy terjesszem a nép között . . . 
anélkül is olcsó könyveit fele árra szállítá le, . . . azóta pár ezer elkelt. Most legközelebb 
egy felhívást bocsájtottam közre egy olvasótársulat létrejöttére . . . alig egy hét alatt 
102 tag írta alá magát, kik félévenként csak 1 pfrtot fizetnek ugyan, de ezáltal a szegény 
embernek is nyílik út a lelkét mívelni. Már el is küldtem 86 pfrtot Boross Mihály úrhoz, 
hogy az általam feljegyzett könyveket szerezze meg és küldje le, és így félévenként leg
alább 100 pfrtot áldozunk könyvekre, amelyeket én a tagoknak kikölcsönzendek."12 

A könyvtár gyarapításához magánosok és testületek ajándékozása is hozzájárult : a 
Kisfaludy Társaság és a Szent István Társulat kiadványaikat küldöttek meg, — egy 
ismeretlen jótevő szívességéből évekig kapták a Borászati Lapokat, — LONKAY Antal 
és SZATTTER Antal pedig „nevelészeti lapjukat", a Tanodái Lapokat, illetve a Népnevelők 
Kalauzát, majd Kalauzt ajándékozták a tiszaújlaki könyvtárnak.13 Ezzel kapcsolatban 
DOBY meg is jegyzi : „Jól esik feljegyeznem a vallási türelem azon szép példáját, hogy 
bár a két lap katholikus irányú volt, de azért a protestáns tanítók is előszeretettel olvas
gatták és így gyarapították ismereteiket." 

6 Idézi DOBY naplójából HORVÁTH K. : I. m. 24. 1. 
7 Az adatok a könyvtár fennállásának időtartamáról, az állomány számáról stb. 

szólva is egymásnak ellentmondanak lexikonjainkban éppúgy, mint SziNNYEinél. Első
rendű forrásunk DOBY kézirata. 

8 Évnegyedi Szle. 1867. I. 80. 1. 
9 DOBY : I . m. f. 1. 
" Uo. f. 2. 
11 Uo. f. 1 - 2 . 
12 Két Garasos Ujs. 1859. 3. sz. 23. 1. 
1 3 DOBY : I. m. 3. f. 



Kisebb közlemények 101 

Az 1858 — 59-i indulás óta eltelt évek alatt teljes határozottsággal kialakult a 
könyvtár — legalábbis kettős — arculata, amint DOBY újabb, 1867-ben kibocsátott fel
hívása is bizonyítja. Ebben így fogalmazza meg célkitűzését : „Célom 1) a néptanítók 
sorsán valláskülönbség nélkül segíteni s nékik díj nélkül olvasmányt adni, — hazafias 
vállalatom egyetlen a magyar hazában, mellyel azoknak a szellemi haladását tűztem ki 
célul, kiktől a nevelés terén legtöbbet várunk, de azért a legsilányabbul díjazzuk, — 2) az 
olvasás díjból befolyó pénzt a nemzet kincsét képező irodalom nemesebb termékeinek 
beszerzésére fordítom . . . minden polgár szellemi élvezetére . . . önművelődésére."14 

Ez időből ad hírt a könyvtár életéről GONDA László hajdan máramarosszigeti tanár, 
akkor békési igazgató és majdani 48-as képviselő. (Békésen GONDA alakít olvasókört 
1862-ben s később 1867 — 68-ban. Évnegyedi Szemléiében gyakran foglalkozik nép
nevelési kérdéselvkel, a keletkező népkörökkel, demokrata körökkel, foglalkozik DOBY 
könyvtárával is.) Az eleinte élénk könyvtári élet után a „közérdekeltség és pártolás 
hiánya" feltűnő. (Ezért volt szükség az újabb felhívásra is.) A kezdeti vallási béke is 
veszélyben van: „Az egyes hitfelekezetek mindegyike talál kifogást : nem eléggé katho-
likus szellemű, — nem protestáns irányú olvasmányokat nyújt."15 GONDA levonja a 
társadalmi tanulságot : „ 0 mily balvégzet az közművelődésünkre nézve, hogy ennyi 
lelkesedés, honfiúi áldozatkészség parlagon hever, az igénytelenség homályos zugában 
küzd és majdnem haldokol a részvétlenség dermesztő karjain. Ugyan miért ? Mivel nincs 
szervezve a hazai polgárosodás roppant érdekességű ügye. Szórványosan merülnek fel 
a dicső tünemények ; életet és hatást biztosító központra nem találva, el-ellobbannak..."16 

DOBY maga is panaszkodik feljebb említett felhívásában: „ . . . törekvésem nem része
sült ezideig olyan pártfogásban, minőt megérdemelne, mert 9 év óta csak nagy anyagi 
áldozattal tar tot tam fenn." 

Nem feladatunk e helyen a 48-as függetlenségi párt művelődéspolitikai elgon
dolásainak vagy tevékenységének mégcsak futólagos bemutatása sem, — hasonló
képpen nem GONDA László munkásságának s az Évnegyedi Szemle, az Uj Korszak és a 
Haladás c. folyóiratok ismertetése. Azt azonban meg kell jegyeznünk, hogy DOBY tanító
iparos családjával és környezetével, nézeteivel és egész élete munkájával szinte illusztrá
ciónak kínálkozik az Évnegyedi Szemle programjához: „Nemzeti magyar demokráciát 
szervezni közművelődési alapon."17 A szerkesztő foglalkozik folyóirata más helyén 
is a tiszaújlaki könyvtárral, ismerteti DoBYnak a Magyar Tudományos Akadémiá
hoz benyújtott folyamodványát s a kapott választ.18 

Két híradást találtunk még e könyvtárról, kevéssel elpusztulása előtt a Szatmárt 
megjelenő Szamos c. lapban. GYÖRGY Aladár név említése nélkül ír „ama lelkes, tisza
újlaki egyszerű népbarátról, ki csekély eszközeivel többet hatott, mint sokszáz gazdag 
földbirtokos és tudományosan képzett tanár."18a A másik cikk írója, G[ÉRESI] K[álmán] 
éppen a példamutatás miatt tartja fontosnak, hogy név szerint említse DoBYt, ki „évek 
óta nem csekély áldozattal szaporítja könyvei számát, s jelenleg könyvtárában csaknem 
minden jelesebb írónk művei feltalálhatók." Majd így folytatja: „Amely célt a magyar 
kormány a Néptanítók Lapjával elérni óhajt, azt Doby Antal, az egyszerű polgár régen 
meg is valósította volna, ha nagylelkű ajánlatát az illető tanító urak felhasználni igyekez
nének." A körülményeket jól ismerő, vidéken élt olvasó ember szólal meg abban a szub-

14 Uo. 
15 Évnegyedi Szle. 1867. I. 78. 1. 
16 Uo. 1867. I. 80. 1. 
17 Évnegijedi Szle. 1867. I. 10. 1. 
ÍS Évnegyedi Szle. 1867/68. III—IV. 2. darab 138. 1. Ez adatra TÓTH András 

hívta fel a figyelmemet. L. a szerző Arany János és a tiszaújlaki könyvtár c. sajtó 
alatt levő közleményét. 

18a Szamos 1869. 44. sz. 
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jektív hangú mondatban, amelyikkel GÉRESI Kálmán, a viski református pap akkor 
egyetemi hallgató fia méltatja DOBY, a vitkai tanító-fi könyvtári kísérlete jelentő
ségét : „Ki olvasásvággyal szívében így falun él, könyvek szerzésére meg pénze 
nincsen, csak az fogja igazán erezhetni egy ilyen könyvtár jótékonyságát. Hát hogyha 
még az ugocsai néptanítók szegénységét és műveltségi fokát ismerjük és felgondoljuk, 
hogy mennyire hátrányos ez a népre nézve."19 

DOBY az említett két felhíváson kívül könyvjegyzéket is adott ki. Két katalógus-
Tói találunk említést, azonban ez ideig egyiket sem sikerült megtalálni. Az első jegyzék 
minden valószínűség szerint a 60-as évek legelején jelenhetett meg, mert DOBY az 1867-i 
esztendőről szólva írja : ,,A felszaporodott könyvek száma szükségessé tette újabb 
könyvjegyzék nyomatását.20 GONDA László alighanem már ezt a második könyvjegyzéket 
ismerte, s arról mondja említett cikkében, hogy 8 ° alakú, 17 lap terjedelmű volt, borítóján 
,,e könyvtár tulajdonosa mint nőszabó mester hirdetést tet t közzé." Ez állításunkat támo
gatja az is, hogy GONDA szerint a könyvtár „1000-nél jóval több darabot számlál", — 
márpedig ennyi valamivel elpusztulása előtt lehetett az állomány. A kiadott, de fel 
nem lelt könyvjegyzékek hiányában az állomány kérdésében is csupán néhány utalásra 
kell támaszkodnunk. GONDA László fenti megállapítása — 1000-nél jóval több — 
1867-ből származik. Midőn DOBY könyvtára elpusztulását írja le kéziratában, ,,majd 
2000 kötet"-et említ. SZINNYEI S utána a Pallas és a Révai lexikon szerint 2600 kötetes 
a könyvtár. A legpontosabb adatnak DOBY kéziratos naplójában említett 1600 kötetet 
kell tartanunk.21 Ha ezt el is fogadjuk az állomány számát illetően, még mindig nem 
tudjuk, miből tevődött össze ez az 1600 kötet. A szóbajöhető forrásoknak úgyszólván 
néhány félmondatára vagyunk utalva. Mindenekelőtt — BOROS Mihályról s a VAS 
GEREBENhez mint a Két Garasos Újság szerkesztőjéhez írt sorok alapján is állíthatjuk,— 
az ún. népolvasmányok alkothatták a könyvek egy tekintélyes csoportját. Nagy hatással 
lehetett DoBYra és környezetére az effajta irodalom, — a már feljebb idézett sorain 
kívül álljon itt még e néhány mondat : „Örömmel tapasztalta e sorok írója, azon korban 
[1850-es évek vége], hogy Boross Mihály munkáját [Boldogházi esték] nem győzte 
minden lépten megrendelni s elárusítani."22 A magyar irodalom klasszikusai is kép
viselve voltak bizonyára, hiszen a kézirat említi a „nemzet kincsét képező irodalom 
nemesebb termékeit." 

A könyvtár állományát illetően tehát feltevésekre vagyunk kénytelenek támasz
kodni. Annál többet tudunk az egykori olvasókról. Minthogy nyomtatott katalógusok 
jelentek meg, a könyvtárában megtalálható műveket DOBY kéziratában meg sem említi ; 
állandó olvasóit azonban név szerint elsorolja. A könyvtár 10 esztendős működése 
idejéből 154 ilyen olvasóköri tagot említ meg. Egy-egy név mögött természetesen — 
különösen ami a vidékre kölcsönzőket illeti — egész családi és baráti kör, tehát többször 
annyi tényleges olvasó áll. Nagy számban szerepelnek a listán Szatmár, Bereg és Ugocsa 
földbirtokos családjai (DESSEWFFY, LÓNYAY, SZIRMAY, RÁTHONYI, DOMAHIDY stb.), 
igen sokan a városka szemmelláthatóan idegen származású polgárságából (BOHN, 
RICHTER, MOSER, STEINBERGER, ZEISLER, KACZ, POPOVICS, MAROSÁN). Meglehetősen 
nagy számban szerepelnek olvasóköri tagokként a különböző családok nőtagjai is, 
maguk neve alatt természetesen leginkább az özvegyek és hajadonok — így is 33-at 
említ meg. A nemesi-polgári olvasók után felsorolja DOBY — ugyancsak név szerint — 
31 néptanító, 3 segédlelkész és 16 iparos, valamint 5 földműves olvasóját, akik tehát 
az összes olvasók majd felét teszik. 
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A könyvtár tragikus módon pusztult el 1869 december 1-én. A Szamos kiáradt, 
a városka körtöltését több helyen átszakította. „Iszonyú rombolással tette semmivé 
egész életem becsületes keresményét. Házunk összeomlott, mielőtt a könyvtárat s 
bútorainkat megmenthettük volna. Néhány lelkes emberbarát, köztük különösen 
Újhelyi András főszolgabíró önfeláldozó készséggel kísértették meg a könyvtár meg
mentését, mely azonban felülhaladta az emberi erőt, s így alig lehetett a majd kétezer 
kötetből pár százat megmenteni."23 

A Máramaros és a Hon c. lapok híradásai nyomán adakozás indult az elpusztult 
könyvtár pótlására. HECKENAST, RÁTH Mór, LEHOCZKY János könyvkereskedései, 
egyháziak, intézmények és magánosok küldeményei érkeztek DOBY Antalhoz. Azon
ban őt már akkor sok küzködése után ez az újabb csapás teljesen lesújtotta. tJgy érezte : 
„le kell mondani azon reményről, hogy az elpusztult könyvtárt, melyre majd minden 
megtakarított filléremet áldoztam, újból a közművelődés terjesztésére felállíthassam."24 

A megmaradt s ajándékba érkezett könyveket tehát nem tartja magánál, hanem tovább
adja tanítóképzők és tanítói egyesületek könyvtárainak, jut még a kolozsmonostori 
gazdasági iskolának is. „A népies munkákból a szegény bukovinai magyarok részére 
az istensegítsi lelkészhez küldöttem több darabot."25 „Nekem pedig nem maradt egyebem 
utána, mint az a tudat, hogy polgári s hazafias kötelességemet teljesítettem," — fejezi 
be kéziratát DOBY Antal.26 

Egy nagymúltú s tekintélyes állományú könyvtár élete is nehezen rögzíthető, 
s hatása alig mérhető. Hát még e másfélezer kötetes, hamar és teljesen elpusztult, sok
féle igényt kielégítő könyvtári próbálkozásé! DOBY Antal áldozatos munkája értékes 
emléke könyvtári kultúránknak; száz esztendő múltával is említést érdemel. 

P A P P IVÁNNÉ 

A kecskeméti könyvtár történetéből. A kecskeméti múzeum Alföldi 
városok könyvművészete című kiállításának a megnyitóján mondta VARJAS Béla : „Fele
letet kellene adni arra az alapvető kérdésre, hogy kik és mit olvastak ezekben a városok
ban. A könyvtárak, könyvereskedők történetének feldolgozása ugyancsak fontos és 
szép eredményeket ígérő feladat." E rövid dolgozat ennek a felhívásnak a szülötte. 

Kecskemét „nagy polgármestere" KADA Elek munkája nyomán „kertté szelidült 
lassan a homok", múzeum, könyvtár, művésztelep létesült. Az akkori közállapotok 
és népművelési viszonyok közepette ez áldozatos munkát követelt, mindenképp nehéz 
feladat megoldását jelentette. 

A jogakadémia diákjai — köztük JÓKAI, ÁCS, OBEBNYIK — tevékenységének, 
az irodalomkedvelő SZILÁD Y nyomdászmester unszolásának, meg a reformkor szemléleté
riek a következtében egyre több ember olvasott a városban. Egyedül KISFALUDY művei
ből 40 sorozatot vásároltak meg. Két könyvkötő-könyvárus : GALLIA Fülöp és SALAMON 
Ferenc már 1848-ban nyilvános kölcsönkönyvtárat nyitottak — nyilván raktáron 
porosodó műveik hasznosítására. Katalógust kétízben is nyomattak 200—200 példány
ban. A 70-es években — más vidéki városokhoz hasonlóan — „Olvasóegyletet" is 
szerveztek. Az évi 1 — 2 korona tagsági díjat több mint 200-an fizették be. De ezt az 
exkluzív gyülekezetet elsősorban társaskörnek, nem pedig az olvasást, az irodalmat nép
szerűsítő egyletnek tekinthetjük. Az alapszabályok első pontja is ezt igazolja : „Az 
olvasókör célja a művelt társalgás és erkölcs szabályaival megférő lélekderítő ismeretek 
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